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«Συµβόλαιο Εργασίας»

Για τις ανάγκες της παράστασης, ο 2ος όροφος του κτηρίου της RAI µετατρέπεται σε υπερσύγχρονο γραφείο µιας πολυεθνικής εταιρείας, µε
τους θεατές να παρίστανται στο γραφείο συσκέψεων της διευθύντριας.
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ - marina.schiza@phileleftheros.com

Το γραφείο-τέρας

Σ

Μια κωµωδία site-specific για τις εργασιακές σχέσεις

τη συνεχώς αυξανόµενη εισβολή των µεγάλων επιχειρήσεων
στην ιδιωτική ζωή των υπαλλήλων τους εστιάζει η νέα παραγωγή των θεατρικών οµάδων
Fresh Target και Paravan
Proactions µε τίτλο «Συµβόλαιο
Εργασίας». Μετά την επιτυχηµένη συνεργασία τους στην παραγωγή «Η Νέα
Τάξη Πραγµάτων 2», οι δύο οµάδες ενώνουν τις
δυνάµεις τους για να παρουσιάσουν στο κυπριακό κοινό µια site-specific παράσταση που
συνδυάζει το θέατρο, τον κινηµατογράφο και
τον ηχητικό σχεδιασµό, σε σκηνοθεσία του Πάρι Ερωτοκρίτου.
Για τις ανάγκες της παράστασης, ο 2ος όροφος του κτηρίου της RAI (πάροδος λεωφόρου
Σπύρου Κυπριανού) µετατρέπεται από τον Χάρη
Καυκαρίδη, τη Μελίτα Κούτα (Paravan Proactions)
και τη Βικτώρια Λεωνίδου σε υπερσύγχρονο γραφείο µιας πολυεθνικής εταιρείας.
Το «Συµβόλαιο Εργασίας» βασίζεται στη µαύρη κωµωδία του 31χρονου, ανερχόµενου Άγγλου
θεατρικού συγγραφέα Μάικ Μπάρτλετ
«Contractions», µια αλληγορική σάτιρα για έναν
κόσµο που γεµίζει επικίνδυνα µε απαγορεύσεις
και όπου οι σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων υπόκεινται, όλο και πιο πολύ, σε έλεγχο από τις δυνάµεις της αγοράς.
Οι εµπνευστές της παράστασης διαµόρφωσαν έναν ολόκληρο όροφο µιας πολυκατοικίας
στο κέντρο της Λευκωσίας.
Οι θεατές θα βρεθούν στο γραφείο συσκέψεων της διευθύντριας, όπου λαµβάνει χώρα η
παράσταση. Η διαµόρφωση και η εκµετάλλευση ενός µη θεατρικού χώρου φέρνει κοντά θεατές και ηθοποιούς, καταργώντας την απόσταση που υπάρχει σ’ ένα συµβατικό θέατρο και δηµιουργώντας µια κοινή εµπειρία µεταξύ ηθοποιών και θεατών.
Αυτό το είδος θεάτρου ανήκει στην κατηγορία του site-specific, όπου η παράσταση πραγµατοποιείται όχι σε θέατρο άλλα σε πραγµατικό χώρο του οποίου τα φυσικά χαρακτηριστικά
και οι περιορισµοί χρησιµοποιούνται ως µέρος
της παράστασης.

«Συλλογισµο

O συγγραφέας
Ο θεατρικός συγγραφέας Μάικ Μπάρτλετ
γεννήθηκε το 1980 στην Οξφόρδη. Ανήκει
στους ανερχόµενoυς θεατρικούς συγγραφείς της νέας αγγλικής θεατρικής σκηνής.
Σπούδασε Αγγλικές και Θεατρικές Σπουδές
στο Πανεπιστήµιο του Λιντς. Έχει γράψει έργα για το BBC και το Royal Court Theatre.
Έχει λάβει µεταξύ άλλων τα βραβεία
Tinniswood (2006) και Imison for Drama
(2007).

Η υπόθεση
Φανταστείτε µια µεγάλη εταιρεία που µπορεί -νόµιµα και διά συµβολαίου- να απαγορεύσει
στους υπαλλήλους της να συνάπτουν φιλικές
ή συντροφικές σχέσεις µεταξύ τους. Αυτός ο
επικίνδυνος περιορισµός αποτελεί τη βάση του
έργου. Η Έµα είναι υπάλληλος στο τµήµα πωλήσεων σε µια µεγάλη εταιρεία. Είναι ερωτευµένη µε τον Ντάρεν που δουλεύει στο ίδιο
τµήµα µ’ εκείνη. Αυτό για τη διευθύντριά της
αποτελεί παράβαση της σύµβασης εργασίας,
η οποία υποχρεώνει τους υπαλλήλους να δηλώνουν τις ροµαντικές ή τις σεξουαλικές σχέσεις που πιθανόν να έχουν συνάψει µε συναδέλφους.
Σε µια σειρά συναντήσεων µεταξύ της αιευ-

info
θύντριας και της Έµα στο γραφείο της πρώτης,
αναλύεται η σχέση της Έµα, ο ορισµός των σεξουαλικών σχέσεων, η µετάθεση του συντρόφου της, ο γάµος της, η µετέπειτα εγκυµοσύνη
της, η γέννηση του παιδιού της και η σχέση του
µε την αποδοτικότητά της,και τέλος το διαζύγιο
-κάτι που εξασφαλίζει στην υπάλληλο τη διατήρηση της θέσης εργασίας της στην εταιρεία.
Οι θεατές παρακολουθούν τη σταδιακή συµµόρφωση της υπαλλήλου στις επιταγές της εταιρικής πολιτικής σε µια σειρά 14 συναντήσεων
στο γραφείο της διευθύντριας της εταιρείας.

Οι συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πάρις Ερωτοκρίτου, βοηθός σκηνοθέτης: Ηλέκτρα Κυθραιώτου, σκηνογραφία/

ΘΕΑΤΡΟ
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Πρεµιέρα: 24 Οκτωβρίου
Τακτικές Παραστάσεις: ∆ευτέρα Πέµπτη Λευκωσία, Κτήριο RAI (Σκόπα
8, 2ος όροφος), 8.30µ.µ. 70008086

κοστούµια: Μελίτα Κούτα, Χάρης Καυκαρίδης,
Designer: Βικτώρια Λεωνίδου, σχεδιασµός φωτισµού: Καρολίνα Σπύρου, σχεδιασµός ήχου:
Αντώνης Αντωνίου, Production Managers: Γιώργος Ιωάννου, Γιάννης Γαβριηλίδης, διευθυντής
Φωτογραφίας (Video): Ορέστης Λάµπρου, Μοντάζ: Σωτήρης Χρίστου (Av -Playroom). Ερµηνεύουν οι Έλενα ∆ηµητρίου, Έλενα Σάββα και
Αριάνα Άλφα.

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας του διά
ξέι Τιχοµίροφ διοργανώνεται στ
λογισµοί του κόσµου» διοργανώ
τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβε
Κύπρο. Φιλοξενείται στην γκαλ
έκθεση ξεκινά την Πέµπτη 20
µέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίο
Ο Τιχοµίροφ έχει απαθανατίσ
την οµορφιά της φύσης σε διάφ
δεψε από τη Ρωσία στην Άπω Αν
ρά στον Νότο. Στις φωτογραφίες
τυπώνει µοναδικές στιγµές της
φύσης και µαγευτικά τοπία, µο
στιγµές ζωής, στιγµές ροµαντισ
ρήνης και αγάπης.
Η έκθεση περιλαµβάνει και
παράλληλες εκδηλώσεις, µετ
οποίων συναυλία µουσικής δω
την Παρασκευή, βραδιά αργε
τανγκό από την Τζούλια Γκόρινα
Τζόναθαν Φρέλιχ, το Σάββατο
ντηση µε τον καλλιτέχνη ο οποί
από τη φωτογραφία θα δείξει κ
λέντο του στη ζωγραφική.
Ο Αλεξέι Τιχοµίροφ γεννήθηκε
στην Μπαλασίκχα, µια µικρή π
ντά στη Μόσχα. Αρχικά ασχολεί
γελµατικά µε τη γλυπτική και τη
φική πάνω σε πέτρα. Το 1997 α
τέχνη της φωτογραφίας και µ’ α
Είναι µέλος του Internationa
γράφος. Έχει παρουσιάσει αρ
γραφίας στη Μόσχα και την Αγία
νήθηκε, παρουσίασε την προσω
Φεστιβάλ Ηµέρες Σλαβικής Κου
χουν σε αρκετά κτήρια, ξενοδο
κετές περιλαµβάνονται σε ατο
«Στα έργα µου θέλω να δείξ
µάτων που µας ακολουθούν πα
οδήποτε κοµµάτι της φύσης κα
σπαθώ να βρω τις απρόσµενες
να δει τη µοναδικότητα και το
και πόσο εύθραυστες είναι οι σ
πων. Αγαπώ τη ζωή σε όλες τις

